Några ord från redaktionen…..
Ett år går otroligt fort. Vi är åter inne i julmånaden, första advent
har redan passerat och första ljuset har tänts i adventsstaken. Tänk
bara på brandfaran och ta för vana att alltid släcka levande ljus när
du reser dig från bordet. Grådiset och mörkret utomhus kompenseras
av alla ljusdekorationer i fönstren inomhus och i buskar och träd
utomhus.
En annan vana är att alltid ha på sig reflexer när du är ute och promenerar.
Här på Vinön har vi några hundägare som verkligen är föredömen och deras reflexer syns
mycket bra i mörkret. De fina reflexvästarna som fler och fler har börjat använda är lätta att ta
på och gör att man syns betydligt mycket bättre ute i mörkret.
Som vanligt är december en hektisk månad, så även på Vinön. Den stora gemensamma
händelsen på ön är julmarknaden tredje advent. Läs mer om den längre fram i tidningen.
I juletider skickas mycket post, julkort och paket. Undrar just vem som delar ut julkorten, är
det fortfarande posten eller ...? Här på ön har vi numera två postbilar, en grön och en vit.
Det är inte lätt att veta vem som delar ut vad. Nog är det bra underligt att två bilar åker efter
varandra ut till en ö för att lägga post i samma brevlådor. Inget miljötänkande där! På framsidan av Ö-bladet ser vi när båda bilarna står i färjkön efter sin runda på ön.
Bilden på första sidan är tagen av Eva Widlund, liksom de flesta från konferensen i
Stockholm. RoseMarie Olsson har också bidragit med några bilder liksom okända äldre
fotografer.
Från redaktionen ber vi att få framföra ett tack till alla som under året har bidragit med
material till vårt Ö-blad. Det blir inget Ö-blad utan er medverkan och ert engagemang är
viktigt för att vår tidning ska fortleva. Hjärtligt tack!

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi alla våra läsare

Ö-bladet är utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygdsförening.
Förutom utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som
vanlig post eller som e-post.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: o-bladet@vinon.se Hemsida: www.vinon.se
Vill du bli medlem i föreningen? Medlemsavgiften för 2008 är 80 kr för enskild och
150 kr för en familj. Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på
föreningens konto.
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

VINÖNS JULMARKNAD
TREDJE ADVENT
KL 13.00 – 17.00
Ta med vänner och bekanta och kom på Vinöns julmarknad
söndagen den 14 december i missionshuset, skolan och ute på gården.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Försäljning av Vinöprodukter som t ex saft och inläggningar
Vinöbagarn är på plats med marsipan, saffransbröd och vörtlimpor
Monas torgvagn med kransar, julbockar och blomgrupper
En del hantverk till försäljning
Varma vita lammskinn från vinöfår
Rökta lammbogar
Julkort med julhälsning från Vinön
Böcker om Vinön
Kaffe, glögg och pepparkakor inne i skolhuset

Julmarknaden på Vinön arrangeras nu för tionde året och det har blivit
en uppskattad tradition för både vinöbor och besökare från fastlandet.
Det är trevligt att träffas en stund, dricka kaffe och sitta och prata. En
och annan julklapp kan det kanske bli samt lite annat gott till julbordet.
I år är julmarknaden i både missionshuset och skolan.

Lussefika 15.00
Alla små lucior, tärnor, stjärngossar och
tomtar bjuds på lussefika i missionshuset.

16.00 Årets bästa vinöbild

Vinnarna i årets fototävling presenteras.
Finns du med bland dem som har röstat på
vinnande bidrag kan du även ha turen att
själv vinna fotografiet.
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

Om ni vill ha en krans eller ett hjärta att hänga på
dörren nu när julen står och knackar på så finns det hos mig.
Julbockar finns och tallrisgirlanger görs på beställning.
Hyacinter och amaryllis finns och mer kommer in. Julgrupper tillverkas
efter hand och efter önskemål. Som vanligt finns det potatis.
Vid julmarknaden 14/12 finns jag vid skolan.

God Jul

önskar Mona Blixt

019-44 80 50 eller 070-370 59 50

Nu närmar vi oss julen och julbaket är i full gång.
Förutom det vanliga sortimentet finns
vörtlimpa, doppbulle, saffransbröd och pepparkakor
Tel 44 81 60 eller 070 - 239 02 11

God Jul
önskar Bagarn

KONFERENSER i nygammal
skolmiljö
Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper upp till 25-30 personer,
men även fika och mat på möten och privata tillställningar,
t.ex. födelsedagsfester, dop, begravningar.
Bokning och förfrågningar:
Yvonne Karlsson

tel 019-448057 eller 073-9280405

Veronika Persson

tel 070 743 82 45

Onsdag 10 december klockan 19.00
har vi tjejträff som vanligt men denna gång tar vi med våra
herrar. Vi tittar på filmen ”Mamma Mia”. Vi dricker lite glögg
med tillbehör (till självkostnadspris) och pratar lite.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Elisabeth Behr, zon- och massageterapeut,
kommer till Vinön onsdagen den 10 december
Boka tid på tel. 070- 399 58 08, telefontid 08-09

KALLELSE
Norra och Södra Vinöns
dikningsföretag
av år 1963
Kallar ägarna och andra intressenter

till möte för genomgång av standarden av företagets åtaganden.

Vinöns skola 11 dec kl. 1800
För dikningsföretaget
Berörda fastigheter
Åke Brynolfsson
073 - 98 14 921

Södra Vinön: 1:2, 1:3, 2:15, 3:5, 4:6, 4:7, 5:4, 5:7, 5:8, 5:9,
Norra Vinön: 1:2, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 2:7, 2:20, 3:11, 4:7, 5:4,

5:4A, 5:4B, 11:1,

En mysigt opysslig jul
Advent, lucia, jul, nyår, helgerna radar upp sig framför oss och jag har påbörjat
förberedelserna. Jag bakar lite och lägger i frysen, köper lite klappar
när jag stöter på något lämpligt och köper ananas på burk, rödbetor, sirap
och annat som brukar ta slut i butikerna när julen väl är här. Jag har de
senaste åren provat flera varianter på julförberedelser, att börja tidigt,
att vänta till sista stund och att strö ut allt över några veckors tid så
där. Jag vet inte vad som blir bäst men gemensamt för alla metoder
är att lussebullarna blir torra alternativt glömda och julklapparna blir
aldrig köpta i tid. Hur jag än vrider och vänder på det så står jag där ett
par dar (i bästa fall) före jul och någon julklapp fattas fortfarande. Jag vet att det finns
människor som går ut dan före julafton eller till och med på själva julafton och köper
alla julklappar men sån är inte jag. Mina nerver klarar inte det. Jag blir nervös och
stressad om inte allt är ordnat väl före jul men jobbar på att ta djupa andetag och att ta
saker som de kommer. Här på Åland finns det förutom den riktiga julaftonen en
tradition att fira ”lilla jul” på första advent, då ska allt som man förknippar med
julafton finnas fast i liten skala. Liten julgran, liten skinka, små julklappar……ja ni
fattar säkert galoppen. Jag tycker att det räcker med julafton en gång och tänker blankt
strunta i de lokala traditionerna, fast risken finns att jag helt kommer att bli nedröstad
angående det beslutet. Försök att motivera varför du vill ta bort en extra julafton för en
fyraåring. Inget argument i hela världen väger tyngre än utsikten att få julklappar.
Jag har haft för avsikt och har väl fortfarande att mysa och julpyssla med mina söta
små barn. Min äldsta är snart fyra, min mellantjej är två och ett halvt och minstingen
han är tre månader gammal. Fyraåringen lever i en härlig musikal, allt som händer runt
henne sjunger hon om,
”NuTarJagSaxenOchKlipperLiteIDetHärHärligaPappretSåBlirDetSåUnderbartOchVac
kertOchKakaorÄrGottOchPappaÄrSnällOchSnartKommerAllaJulKlapparna…..” allt
till ljuva stegrande toner så framåt slutstrofen skriker hon fram sin sång. Mellanbarnet
är i den utforskande åldern, hon känner, klämmer och nyper i allt hon får tag i. Hon
KAN inte låta bli. Minsta lilla gosiga bäbisen han är bara hungrig och oftast inte när
mamma har tid och inte gör så mycket annat utan när mamma är stressad, när någon av
storasystrarna sitter på toaletten och vrålar att hon är färdig och den andra systern river
sönder posten i strimlor under devisen att hon gör spagetti och något kokar över på
spisen. Då, då är lilla gosiga bäbisen hungrig, akut hungrig. Så med det här i minnet så
kan ni ana hur en mysig pysselkväll oftast artar sig.
Jag vet inte hur det är med andra barn men mina sitter inte
still och pysslar i mer än tre minuter. Jag vägrar att ge dem
saxar, lim eller något annat som det går att riva
alternativt omstrukturera huset med. Jag har sett på TV
att det finns små barn som sitter och limmar med ett
limstift lugnt och fredligt så nog kan man. Men jag kan
inte föreställa mig att det i den här familjen skulle sluta

med något annat än katastrof. Det får vänta till senare jular, så vi trär träkulor i juliga
färger på piprensare i tre minuter. Allt tidskrävande pyssel så som smällkarameller och
girlanger är bara att glömma. Jag tänker lite på ”Alla vi barn i Bullerbyn”, barn i
frasiga vita och röda klänningar och pojkar i sjömanskostym som sitter runt
köksbordet och knåpar och pysslar tålmodigt medan mamman bakar och stökar och
snön faller vit och far är i skogen och hugger en julgran och allt är underbart. Det blir
det inte mycket med det men MYSA det kan vi. Vi kryper upp i soffan allihop med
russin och med ”Micke och Molle” i DVD-spelaren. Bebisen vet inte om att vi tittar på
film men sover ändå nöjt i min famn och doftar bäbis. Storasystrarna sitter nära, nära
varandra och mumsar russin. Mellantjejen känner att jag iakttar henne så hon vänder
på sin blonda kalufs och brister ut i ett ömt leende med alla små pärltänder och säger
”änkar dig mamma” innan hon återgår till filmen igen. Åt skogen med klister och
pyssel och bullerbyjular, inget av allt det kan bli bättre än det här tänker jag då.
Faktum är att det inte är alla som får tillfälle att fira en härlig musikaljul med allt vad
det för med sig av nedsatt hörsel och söndernypta amaryllisknoppar. Jag ska köra på
den tacksamma linjen i år, det får bli hur det vill med förberedelserna, torra lussebullar
är också gott.
En riktigt God advent, jul och så småningom ett Gott Nytt år från Åland!
Therese Arvidsson

En riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År
önskas mormor Birgit
från Jorunn, Freja och Vidar

Julotta

i Lännäs kyrka 25/12 klockan 7.00
Extra färja går från Vinön klockan 6.20

Julhälsningar
2008

God Jul och Gott Nytt År

Therese, Johan och barnen
önskas

tillönskas Er alla
Mariann o Sten

God Jul och Gott Nytt År
Yvonne och Sven-Åke
med ungdomar

God Jul och Gott Nytt År

SSRS Hjälmaren
önskas alla av
Norra Badet-gruppen

En riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År
tillönskas alla på Vinön
av familjen Löfsäter

Deltagarna i studiecirkeln
”Vinön förr” önskar
vår kunniga cirkelledare

önskar alla
God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År
tillönskas
alla vinöbor och läsare av Ö-bladet
Ulf och Christina Johnsson

God Jul och Gott Nytt År

Eva Svensson med familj
en God Jul och ett Gott Nytt År
genom Yvonne

önskar
Ruth och Lennart Eriksson

Ö-bladet dec-08

Skrivarstuga med Studiecirkeln – Vinön förr
I ett av sommarens Ö-blad så berättade vi
om att studiecirkeln hade planer på att göra
en bok om husen på Vinön. Sedan dess har
vi fått flera fina bilder och berättelser från
svunna tider här på ön.
Stort tack till alla som har bidragit!

Du som vill bidra med en berättelse kan
lämna ett handskrivet manus eller komma
till skolan och berätta så skriver vi en sida
om ditt hus.
Vi har inte bestämt exakt vilken tid vi ska
träffas men först tillfället blir endera

Medlemmar i studiecirkeln har fortsatt att
skriva utkast till boksidor för några av
husen – men många hus återstår att skriva
om. För att komma fortare i mål med bokprojektet så tänkte vi prova med att ordna
skrivarstuga vid två tillfällen under jul och
nyårshelgen. Tanken är att vi samlas några
stycken vid datorerna i skolan och skriver
klart ett antal utkast till boksidor.

lördag den 27/12 eller söndag 28/12. Andra
tillfället blir lördagen den 3/1 eller söndag
den 4/1.
Hör av dig till Eva Svensson om du vill
vara med och skriva eller om du vill bidra
med en berättelse som hänger ihop med
ditt hus eller något annat av husen här på
Vinön.
--Eva Svensson går att nå på telefon
019-25 16 11 eller via e-post
evasvensson250@hotmail.com

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

Sveriges skärgårdar - landets mest företagsamma bygder
Rapport från Konferensen ”Företagsamma skärgårdar” 21 november
Enligt statiska undersökningar är det 17 % som har företag i skärgården mot 9 % i Sverige
som helhet. Det kombinerade företaget är vanligt eftersom man ofta styrs av säsonger, det
kan gälla när fisken går till eller då turistströmmen är som störst. Det är ofta därför som
man har flera inriktningar på sitt företag. Vi ser att utveckling genom samarbete med andra
företag ger synergieffekter, man kommer längre ihop.
Det var fem personer från Vinön som hade tagit tillfället i akt att besöka huvudstaden för att
delta på konferensen om företagsamheten i skärgården samt styrelsemötet dagen därpå.
Konferensen hölls i Gamla stan och det var ett 70-tal personer som hade kommit för att ta
del av den information som samlats in. Förutom många skärgårdsbor från hela Sverige var
det ett stort antal myndighetspersoner närvarande.
Efter att ordföranden Kjell Björkqvist hade hälsat oss välkomna
fick vi se ett jättebra bildspel som tog avstamp i äldre bilder för att
senare visa bilder från idag. Det var Per Frideen från Stockholms
skärgård, som hade satt ihop bildspelet med hjälp av bilder på
företagande genom åren från hela Sveriges skärgård. Vinön var
som vanligt väl representerat eftersom vi har många som är flitiga
med kameran.
Vi fick veta att det finns en god företagarkultur i skärgården.
Detta beror på att det oftast inte har funnits några stora
arbetsgivare utan människorna har fått försörja sig själva på vad
som har funnits; fiske, jakt och jordbruk. Det är ju fortfarande så
att om man bosätter sig där det är svårt att pendla till ett arbete
så är eget företagande ett bra alternativ.

Hubbe Öqvist från Luleå skärgård

Hubbe Öqvist, vice ordförande, har varit den drivande kraften i SRF:s arbete med företagandefrågor. Initiativet att undersöka hur företagandet ser ut runt om i Sveriges skärgårdar togs på styrelsemötet på Holmön. Medlemsföreningarna har fått i uppdrag att
sammanställa hur det har sett ut historiskt, i nutid och även framtidsutsikterna när det
gäller företagandet. Denna inventering har samlats i skriften ”Företagande i Sveriges
skärgårdar”. Den är nu ute på remiss hos föreningarna, så den kommer att finnas i skolan
på Vinön när den är klar. Om man vill läsa
den tidigare så kan man få låna den av
RoseMarie eller Eva. Föreningarna har
också fått i uppdrag att göra en lista över
de företag som finns i deras skärgårdar. I
sammanställningen kan man se att fisket
har varit en av de största näringarna i alla
skärgårdar men att fisket nu är på
tillbakagång.

”Vinöbänken” med Sune Mohlin, RoseMarie Olsson, Veronika
Persson och Therese Allard, här i samtal med Karen Alm från Ven.
Den femte vinöbon Eva Widlund höll som vanligt i kameran.

Förutom fisket har jakt och jordbruk varit viktiga verksamheter.
Norröver i landet har det även funnits sågverk, gruvor och säljakten
har varit ett betydande inslag. Vi fick också höra hur företagare kan
arbeta över gränser.
Karin Lundemark, sommarboende på Holmön, berättade om ett samarbete mellan svenska och finska säljägare. Skottpengar betalades ut
för skjutna sälar. För att få ut skottpengen skulle i Sverige underkäken lämnas in och i Finland överkäken. Jägarna från bägge
länderna kom då överens om att ta var sin del av sälkäkarna och på
så sätt betalades ersättning ut för samma säl två gånger.

Problemen vi möter
Det kombinerade företaget stöter ofta på svårigheter,
ett exempel på detta är:
"- När fisket började gå sämre för Kalle så startade han ett
rökeri för att förädla fångsten. Ett mervärde som ger mer
arbete på hemmaplan. Den rökta fisken blev mycket god
så på sommaren hade han en liten servering där man
kunde äta den nyrökta fisken på hans brygga. Eftersom
fler gäster hörde talas om den goda maten erbjöd sig nu
Kalle också att skjutsa ut dem som inte har egen båt, till
sin fina ö. Detta typiska lilla kombinerade enmansföretag
fick nu brottas med hyllmeter med regler, en pärm med
regler från Fiskeriverket, en från Livsmedelsverket, en
från Hälsovårdskontoret och en från Sjöfartsverket.
Kalle har nu lagt ned sitt företag"
Detta är ett påhittat exempel men det finns många i
liknande situationer runt om i skärgården.

Therese Allard samtalade med fiskaren Rune
Wikström från Möja, numera riksdagsmannen
som kämpar för att få bort alla krångliga regler
för företagare.

En punkt på konferensen var ett samtal där tre unga företagare fick svara på frågor och fick
ge sin syn på företagandet i skärgården. De frågor som diskuterades var problem och
möjligheter som finns för företagare i skärgården. De förutsättningar som finns spelar också
stor roll. Transporter av människor och gods sågs som en viktig del för att kunna verka i
skärgården. Att det finns en långsiktig lösning på problem var också viktigt. Hjälp att starta
företag efterlystes också, i synnerhet för unga företagare.
Lina Johansson från Tjust skärgård jobbar i ett
familjeföretag med sin man, sina föräldrar, bror och
svägerska. De har ett vandrarhem ett café,
restaurang och har även en skärgårdsbåt.
Kalle Nordstedt från Söderöra är mångsysslare,
håller på med sjötaxi, har lastfärja och kör bl a
sopor, är även snickare.
Anna Andersson Hindersön i Luleå skärgård har en
stuguthyrning och en svävare.
Mera om Kalles och Annas företag går att läsa i
tidningen ”Vi skärgårdsbor” tillsammans med en
artikel om vår Veronika. (Finns att läsa i skolan.)

Visit Skärgården
Vi fick också åka på ett studiebesök till Strandvägen där
skärgårdens egen turistbyrå
finns. Här blev vi bjudna på den
största kanelbulle vi någonsin
sett. Det nyrenoverade glashuset
är verkligen en jättefin lokal,
en ombyggd bensinmack,
centralt belägen där skärgården
når staden. Medlemmarna kan
lämna båten vid kajen när de är
i Stockholm. De kan också
använda källarlokalen som
möteslokal.
Härifrån jobbar man för att få ut turister till skärgården under alla årstider. Evenemang som
man jobbar med är bland annat ”Eld över hav och land”. Det påminner om vår lyskväll i
slutet av augusti. Men här är det en helg i mitten av oktober. Då firar skärgården att den
lugna säsongen börjar! Krogar serverar festmenyer och eldar lyser upp höstnatten. Många av
skärgårdskrogarna har speciella eldteman och det blir fler och fler för varje år. Fyrverkerier,
fackeltåg och eldshower eller kanske enklare bål med grillparty...
Skärgårdarnas julmarknad 3:e helgen i advent är ett annat tillfälle då man lockar ut
besökare. Årets julklapp är ju en upplevelse och därför har man gjort egna pengar som man
kan köpa upplevelser i skärgården med, dessa kan man köpa som presentkort och ge bort.
Man tittar på historien ute i skärgården och har börjat göra historiska vandringar.
Skärgården som livsmiljö är ofta en stark drivkraft till att vilja bo och arbeta i skärgården.
Här är den emotionella motivationen stark. Det som dock är viktigt är att basservicen
fungerar som exempelvis; kassahantering, bränslehantering, postgång, transporter o.s.v.
Vi som fick möjlighet att åka på den här konferensen var Terese Allard, Veronika Persson,
RoseMarie Olsson, Sune Mohlin och Eva Widlund. Vi var mycket nöjda med dagarna i
Stockholm.

Här kommer ...
ett julkort från
Vinöns Kultur- och
hembygdsförening
med en önskan om riktigt
sköna och trevliga helger

Julblommor hör julen till, förra året
presenterade jag Amaryllis och
Hyacint så jag tänkte att
Julstjärnan kunde få komma i
fokus i denna julträdgårdssida.
Julstjärna Euphorbia pulcherrima
Euphorbia – välfödd, pulcherrima
– skön eller t o m mycket skön
Ända sedan aztekernas tid har
många i syd- och mellanamerika
ansett julstjärnan helig, men den
amerikanska diplomaten Ponsetti lyckades smuggla ut några sticklingar
från Mexiko till Amerika runt år 1830. Men det var först långt senare då
tyska förädlare tagit sig an julstjärnan, som intresset för den började
stiga. På 1950-talet började julstjärnan dyka upp i Sverige till jul, men var
då ömtålig och mycket exklusiv. Först mot slutet av 1960-talet började
nya bra sorter komma fram och julstjärnan blev julens blomma nummer
ett.
De senaste åren har dock intresset ökat för stam och större grenade
stjärnor även i Sverige. När det gäller färger är det rött som gäller till
90%, ca 7% vita och 3% rosa och övriga. Här kan man också märka ett
ökat intresse för övriga färger och sorter.
Det är de färgade högbladen som julstjärnan är uppskattad för, de
egentliga blommorna är små och ganska oansenliga. Om eventuellt
julstjärnan överlever julen och sparas kommer högbladen att bli gröna,
och tappar då helt sin charm.
Skötselråd:
Julstjärnan vill stå ljust, men man kan också placera den inne i rummet,
men då förkortas hållbarheten. Viktigt är dock att den inte utsätts för
kalldrag, då den lätt tappar bladen om den utsätts för kyla.
För mycket vatten ökar risken för bladfall, så låt julstjärnan torka upp lätt
mellan vattningarna. Detta är speciellt viktigt vid lite mörkare placering.
Observera att julstjärnan ej tål temperaturer under 12° vare sig under
transporten hem eller när man vädrar.
Det finns mer att läsa om julblommor på www.odla.nu
Ha en härlig grön jul d v s med mycket blommor och grönt inne!
Hälsningar från Rosie

på Vinön!

PUNSCHPARFAIT
5-6 port
3 äggulor
1½ dl socker, knappt
½ dl punsch
3 dl vispgrädde
50 g mörk blockchoklad
Gör så här
Vispa äggulorna med sockret pösigt. Tillsätt
punsch. Vispa grädden ganska hårt. Blanda
grädden
med
äggblandningen.
Vispa
ytterligare en kort stund så allt är blandat
väl. Fyll i en sockerkaksform, glasskål eller
portionsformar och ställ i frysen ett dygn
eller
längre.
Garnera
med
flisad
blockchoklad.
SAVOYS ÄPPELFLAN
ca 8 port
Ugn 225º
1 paket fryst eller kyld smördeg, ca 425 g
1 dl färdig vaniljkräm (snabbkräm ca 1 port)
150 g mandelmassa
6 syrliga äpplen
1 dl korinter
2 dl madeira eller portvin
2 blad gelatin
Gör så här
Lägg de tinade smördegsplattorna lite
omlott till en fyrkant. Kavla ut dem till ca 2
mm tjocklek. (Eller rulla ut den kylda.) Lägg
degen på en smord plåt. Skär ut en rundel,
ca 30 cm i diameter. Nagga degen. Rulle ut
degresterna till en längd som räcker runt
rundelns kant. Kläm fast den längs kanten.
Blanda vaniljkräm och riven mandelmassa till
en
jämn
smet.
Bred
ut
den
på
smördegsrundeln. Skala och kärna ur äpplena
och skär dem i tunna skivor. Lägg dessa i ett
prydligt mönster ovanpå smeten. Sätt in
flantårtan i ugnen ca 15 min tills äpplena
mjuknat och fått lite färg samt kanterna
gräddats. Värm under tiden upp madeiran
och lös upp gelatinbladen i den. Tillsätt
korinterna och låt blandningen kallna. Slå
sedan blandningen över den kalla kakan och
ställ i kylen någon timme för att stelna.
Servera med lättvispad grädde gärna
smaksatt med lite punsch.

ÄPPELKLYFTOR MED PEPPARKAKSSÅS
6-8 port
Ugn 225º
6 äpplen
1 msk vatten
2 msk sirap
2 msk flytande margarin
30 g flagad mandel
1 tsk flytande margarin till formen
Sås
50 g pepparkakor
2 dl lätt crème fraiche
1 msk farinsocker
Gör så här
Skala och klyfta äpplena. Lägg dem i en
lättsmord ugnsform. Droppa över vattnet
utrört med sirap. Strö över mandelspån.
Grädda mitt i ugnen 10 – 15 min.
Servera med sås gjord på krossade
pepparkakor blandade med crème fraiche
och farinsocker.
GLASS MED GLÖGGSMAK
6 port
1 dl glögg
1 dl russin
5 dl yoghurt naturell med honung
2-3 tsk flytande honung
50 g rostade mandelspån
½ vaniljstång
3 dl vispgrädde
Gör så här
Värm glögg och russin. Låt kallna över
natten. Blanda med yoghurt, honung och
mandel. Dela vaniljstången på längden och
skrapa ur kärnorna. Tillsätt den. Vispa
grädden och vänd ner den i yoghurtkrämen.
Klä n 1-liters form/skål med plastfolie. Häll
krämen i formen och frys över natten.
Servera med glöggsås:
2½ dl glögg
2-3 msk socker (beroende på hur söt
glöggen är)
1 dl russin
2 tsk arrowroot eller majsenamjöl samt lite
vatten
Gör så här
Blanda glögg, socker och russin i en kastrull.
Koka upp. Red av med arrowrooten eller
majsena utrört i lite vatten. Låt kallna.

PEPPARKAKSPARFAIT
6-8 port
4 äggulor
1 dl florsocker
2 tsk kanel
2 tsk nejlikor
2 tsk ingefära
4 dl vispgrädde
Gör så här
Vispa gulor och socker vitt och pösigt.
Tillsätt kryddorna. Vispa grädden. Blanda
ner den i äggblandningen. Häll upp parfaiten i
en forn och ställ i frysen minst 5 timmar.
Servera gärna med lingonsås.
FLAMBERADE MANDARINER
4 port
4 mandariner
4 tsk apelsinmarmelad,
gärna med bitter smak
2 tsk brun farin
½ dl apelsinlikör
Gör så här
Skala mandarinerna (använd gärna kniv och
ta bort lite av hinnorna), skär dem i halvor.
Lägg dem i en ugnsfast form som du vill
använda
för
serveringen.
Bred
apelsinmarmelad över snittytan. Pudra rikligt
med brun farin. Så här långt kan du
förbereda. I så fall täcker du formen med
plastfolie och ställer den svalt i max några
timmar. Om fatet får stå längre dras
mycket av fruktsaften ur och det blir svårt
att flambera. Sätt ugnen på 175˚ och
beräkna ca 15 minuter från det att ugnen är
varm. När det är några minuter kvar i ugnen
värmer du apelsinlikören försiktigt i en
kastrull på spisen. Ta ut formen, häll över
spriten, tänd på och servera direkt. Mjuk
vaniljglass eller lättvispad grädde är gott
till. Och kanske ett hembakat havreflarn.
Tips:
Apelsin i stora bitar, ananas i skivor eller
clementiner går också bra att tillaga på
detta sätt.

Efter en god huvudrätt smakar det alldeles utmärkt
med en god dessert. Här kommer några som är lätta
att göra, några av dem dessutom med lite julsmaker.

GOD JUL och smaklig måltid önskar Christina J

GINO – FRUKT GRATINERAD MED VIT
CHOKLAD
4 port
Ugn 200º
500 g jordgubbar
2 bananer
4 kiwi
1 lime
100 g vit choklad
Gör så här
Skiva jordgubbar, banan och kiwi i lika stora
bitar och lägg i en ugnsfast form. Pressa
saften från en lime över frukten. Riv den
vita blockchokladen och strö över frukten.
Gratinera i ugnen i ca 10 minuter tills den
vita chokladen fått fin färg. Servera med
vaniljglass.
CITRUSFRUKT MED KRÄMIG YOGHURT
2 port
2 apelsiner
1 röd grapefrukt
1 lime
1 tsk stött kardemumma
2 tsk fruktsocker
1 dl grekisk eller turkisk yoghurt, 10%
1 msk flytande honung
Gör så här
Skala och skär apelsiner och grapefrukt fria
från hinnor. Skär ren varje klyfta för sig.
Fördela fruktköttet i två glas. Pressa över
lite limesaft och pudra över kardemumma
och fruktsocker. Toppa med en klick yoghurt
och ringla över lite flytande honung.
VARMA KRYDDÄPPLEN MED ROSTAD
MANDEL
4 port
3 äpplen
1 tsk kanel
½ tsk kardemumma
2 msk flagad mandel
2 dl vaniljyoghurt
Gör så här
Sätt ugnen på 225 grader.
Skiva äpplena och lägg dem i en ugnsfast
form, strö över kanel och kardemumma och
flagad mandel. Grädda mitt i ugnen ca 20-25
minuter.
Servera med vaniljyoghurt.

december 2008
vecka 49

vecka 50

1

måndag

2

tisdag

3

onsdag

4

torsdag

5

fredag

6

lördag

7

söndag

8

måndag

9

tisdag

10 onsdag
11 torsdag

18.30 Brandövning
18.30 Projektmöte
19.00 Tjejträff - luffarslöjd med Viola Hjälmarö

Beställ mat!

Beställ bröd!
Sophämtning

16 -17 Biblioteket öppet

2: advent

Beställ mat!
18.30 Projektmöte
Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan TIDSBESTÄLLNING
13.00 Öppet Hus i Missionshuset - grötlunch
Nobeldagen
19.00 Tjejträff - film
18.00 Möte om ”Mossängsgraven” - Se kallelse
Beställ bröd!

12 fredag
13 lördag
14 söndag
vecka 51

Fullmåne

14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr” - julavslutning
13 -17 Julmarknad Se anslag!
16 -17 Biblioteket öppet

Luciadagen
3: advent

15 måndag
Beställ mat!

16 tisdag

18.30 Projektmöte

17 onsdag

19.00 Tjejträff - avslutning - knytkalas

18 torsdag

Beställ bröd!

19 fredag

Sophämtning

20 lördag
21 söndag
vecka 52

16 -17 Biblioteket öppet

4: advent Vintersolståndet

22 måndag
H M Drottningens födelsedag

23 tisdag
24 onsdag
25 torsdag

Julafton

7.00

Julotta i Lännäs kyrka

Extra färja från Vinön 6.20!

26 fredag
27 lördag
28 söndag
vecka 1

29 måndag

Juldagen
Annandag jul

Skrivarstuga med studiecirkeln - alt den 28 dec
10.30 Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt Kaffe
16 -17 Biblioteket öppet

Värnlösa barns dag

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!
Beställ mat!

30 tisdag
31 onsdag

Nyårsafton

Januari

1

torsdag

2

fredag

3

lördag

Nyårsdagen
Sophämtning

Skrivarstuga med studiecirkeln - alt den 4 jan

GOTT NYTT ÅR 2009!
Vad händer nästa månad på Vinön? Meddela redaktionen, så kommer det med i kalendariet.

